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Personuppgiftsansvarig 

Sala Fotoklubb, org.nr. 802500-5532, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som 
klubben samlar in. 

Ändamål med registrering och behandling av personuppgifter 

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och vi vidtar löpande åtgärder för att skydda 
dina personuppgifter. 
 
Sala Fotoklubb behandlar personuppgifter när du: 

• anmäler dig som medlem i föreningen  

• kontaktar oss i andra ärenden, t.ex. via e-post 

• anmäler dig till träffar, utställningar, evenemang och möten etc 

• faktureras för medlemsavgift 

• anmäler att du vill ha ett galleri på klubbens hemsida 

 
Ändamål med registrering av personuppgifter 

• För att kunna meddela anordnande annan fotoklubb vid fyrklubbscupen eller vid andra tävlingar. Om 
uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas neka dig deltagande. 

• För att kunna registrera dig som medlem i föreningen. Utan kontaktuppgifter kan du inte få tillgång till 
information som skickas ut av klubben. 

• För att kunna kommunicera med er som medlemmar. Kommunikation och besvarande av eventuella 
frågor via telefon eller digitala kanaler, t.ex. e-post. 

• För att kunna fakturera medlemsavgifter krävs kontaktuppgifter till dig. Utan kontaktuppgifter kan vi 
inte fakturera och vi kan då bli tvungna att neka medlemskap. 

• För att kunna administrera sammankomster, t.ex. tävlingar, utställningar, möten eller utflykter. Utan 
dessa uppgifter kan vi inte planera eller genomföra dessa aktiviteter. 

• För att kunna ha persongallerier på hemsidan enligt överenskommelse med de medlemmar som 
önskar ett galleri. Utan uppgift om namn kan vi inte skapa gallerier. 

 
Känsliga personuppgifter 
Sala Fotoklubb registrerar inte känsliga personuppgifter. Om du själv lämnar sådan information (t.ex. vid 
klubbcuper), att du är allergisk mot viss kost, förutsätter vi att du vill att vi registrerar uppgifterna. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vi behöver ha tillgång till personuppgifter för att kunna nå dig med information och annan administration i 
enlighet med detta dokument. De personuppgifter vi behandlar är: 

• Namn 

• Telefonnummer 

• E-postadress 

• Födoämnesallergier (vid deltagande i klubbcuper) 
Vi samlar inte in några personuppgifter från dig som vi inte behöver. 
 
 
 



Samtycke vid behandling av personuppgifter 

I enlighet med dataskyddsförordningen registrerar vi inga uppgifter utan ditt samtycke. 
Genom att du anmäler dig som medlem, anmäler dig till en träff, utställning, evenemang, möten eller tävling 
eller kontaktar oss godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande 
och du har rätt att “bli glömd”. 

Vilka kan komma att få tillgång till dina personuppgifter? 

I den utsträckning som krävs för att vi ska kunna administrera evenemang i föreningen har styrelsen dina 
kontaktuppgifter. I de allmänna e-postutskick som regelbundet sker finns också din e-postadress med som 
mottagare. 

 

Dina rättigheter som registrerad  
Rätt till registerutdrag 

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Sala fotoklubb. 
 
Rätt till ändring 
Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna 
ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter. 
 
Rätt till radering 
Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Vi kan även på eget initiativ 
rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. 

Sparande av personuppgifter 

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på 
legala skyldigheter, eller till dess att medlemmen själv väljer att ändra eller uppdatera sina uppgifter. Normalt 
raderas dina uppgifter om du begär att de tas bort, eller om du upphör att vara medlem i klubben. 

Integritetsskyddsmyndigheten - Datainspektionen 

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att Sala Fotoklubb 
hanterar dina personuppgifter i strid mot gällande lagstiftning eller om du är missnöjd med vår behandling har 
du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 

Hur kontaktar du Sala Fotoklubb 

Sala Fotoklubb tar integritetsfrågor och dataskydd på stort allvar. Det innebär alltid en risk att lämna ut 
personuppgifter över internet. Inga IT-system är helt skyddade för intrång. Sala Fotoklubb vidtar de 
säkerhetsåtgärder som vi bedömer nödvändiga för att skydda personuppgifternas konfidentialitet, 
tillgänglighet och riktighet. 
Om du har några frågor om denna policy, hur vi använder informationen, eller om dina rättigheter, är du 
välkommen att kontakta oss:  

E-post: info@salafotoklubb.com eller styrelsen@salafotoklubb.com  

Ändringar i Sala Fotoklubbs policy 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid 
på vår hemsida, www.salafotoklubb.com. 
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